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 2 (005) كتاب اإلميان-صحيح مسلم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

 أجمعين، أما بعد:
قال  "«وأنهاكم عن أربع»"فكان الموقف في الدرس الماضي على قوله في حديث وفد عبد القيس 

الذي يؤخذ لبه  "«عن الدباء والقرع واليقطين»" -عليه الصالة والسالم- "«وأنهاكم عن أربع»"
يل ق "«نتموالح  »"ويبقى قشره حتى إذا يبس وصلب يستعمل إناًء وكانوا ينتبذون فيه ينتبذون فيه 

ليها في عوهو المطلي بالقار وتقدم الكالم  "«والمقي ر»"المطلي بالزفت  "«توالمزف  »"هو الدباء 
ن قالوا يا نبي هللا تعجبوا ما علمك بالنقير يعني كما يظن كثير م "«والنقير»"ماضي الدرس ال

 سول هللاقالوا يا ر "ا عن الواقع وال وال عن أمور الحياة عوام الناس بأهل العلم أنهم ال يعرفون شيئً 
ن ميعني أعرفه جذع تنقرونه جذع إما من جذوع النخل أو  "«بلى»قال تعجبوا  ؟ما علمك بالنقير

 "«تنقرونه فتقذفون فيه»"نقر ويؤخذ من جوفه ما يجعله كاإلناء األثل من الشجر الكبار ي  
ق ف  ننوع من التمر ولعله من صغاره النوع الذي ال ي   "«فيه من القطيعاء»"تقذفون تلقون وترمون 

ن عيفرق بين الجّيد والرديء إذا غ يِّّرت معالمه التمر يبحث في األسواق لألكل فينتبذ ألنه ما 
كباره لألكل لكن النوع الصغير أو األنواع الرديئة يفعل بها هكذا ويتصرف فيها من أجل أال 

ك قال سعيد لو قال أو قال من التمر ش "«فتقذفون فيه من القطيعاء»"عرف جيدها من رديئها ي  
 أو من التمر...نوع من التمر  "«من القطيعاء»"

 ما فيه شيء يوضع عليه الكتاب..
يعني إذا غلى  "«ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه»"أو قال من التمر 

ا أما إذا شرب بعد مضي ليلة واحدة فهذا النبيذ يحلو به الماء وال وقذف بالزبد تخّمر وصار مسكرً 
من هذا النوع أما إذا غلى  -عليه الصالة والسالم-يصل إلى درجة اإلسكار وكان ينتبذ للنبي 

حتى إذا »"ثم إذا وصل إلى حد اإلسكار قذف بالزبد وسكن غليانه ثم شربوه هذا يصير مسكًرا 
أحدكم أيها المخاط بون أو أحدهم أي أحد  "«ن أحدكم أو إن أحدهمسكن غليانه شربتموه حتى إ

هؤالء الذين يصنعون هذا النبيذ في هذا اإلناء الصلب الذي ال ي عرف ما في جوفه هل تغير أو 
لماذا؟ ألنه فقد عقله ألنه فقد عقله يعني  "«أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف»" ؟لم يتغير

قال وفي القوم  «حتى إن أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف»"مع أنه أقرب الناس إليه 
كذلك كذلك يعني بسبب ضرب ابن عمه أو قريبه الذي سكر وفقد عقله  "رجل أصابته جراحة
حياء من رسول هللا  هاأخبأأصابته جراحة كذلك قال وكنت  وفي القوم رجل"واسمه جهم بن ق ث م 

هذه الجراحة بذلك السبب يستحيى منها ألنها تذكر بالباعث عليها وهو  "-صلى هللا عليه وسلم-
فقلت  -صلى هللا عليه وسلم-من رسول هللا  ا  قال وكنت أخبؤها حياء"السكر وكنت أخبؤها 

ا الجلد الجلد، لماذا؟ ألن السقاء إذا كان صلبً  "«مفي أسقية األد  »ففيم  نشرب يا رسول هللا؟ قال 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وتغير ما فيه ال يبين بينما إذا كان من أدم أو من بالستيك أو ما أشبه ذلك فإنه إذا تغير ما فيه 
يلف على أفواهها  "«الث على أفواههاأسقية األدم التي ي  »"ينتفخ في عرف أنه تغير فال ي شرب 

كثيرة  "رذانرة الج  قالوا يا رسول هللا إن أرضنا كثي «التي يالث على أفواهها»"الحبال وت ربط توكأ 
الجرذان وفي رواية كثير كثير على تأويل مكاننا كثير الجرذان أو أنه فعيل يصلح للمذكر 

كثيرة "  ٥٦األعراف:  ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژوالمؤنث كما في قوله جل وعال: 
وال "والجرذان هي الكبار من الفئران من الفأر من فصيلة الفئران لكنها أحجامها كبيرة  "الجرذان

ا ما تترك الكتاب المجلد يعني تأكلها الجرذان تأكل مثل هذه األمور وكثيرً  "تبقى بها أسقية األدم
إن "اللي يكون كعبه من الجلد فإذا جئت فإذا الكعب مأكول هذا شيء نعاني منه من الفئران 

لمدبوغ أو الجلد واألدم هو الجلد المدبوغ الجلد ا "أرضنا كثيرة الجرذان وال تبقي بها أسقية األدم
صلى هللا عليه -فقال نبي هللا  «أيما إهاب دبغ فقد طهر»ا وقد يقال له قبل الدباغة إهاب مطلقً 
ن أكلتها الجرذان»: -وسلم ن أكلتها الجرذان وا  ن أكلتها الجرذان وا  -ثالث مرات أّكد النبي  «وا 

يس بعذر في تركها حتى أن كون الجرذان تأكلها لهذا الكالم للتقوية  -عليه الصالة والسالم
ن أكلتها الجرذان احفظوها عن  ي شرب المسكر وال يدري شاربه وصل إلى حد اإلسكار أم ال وا 

قضى على الجرذان الجرذان فارفعوها عنهم إما أن تعلق في مكان ال تصل إليه الجرذان أو ي  
عليه الصالة -هم النبي التي تأكل المتاع والفأرة من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم فلم يعذر 

بقولهم تأكلها الجرذان ألنه يمكنهم التحرز من الجرذان وذلكم بما ذكرنا بتعليق األسقية  -والسالم
وقال "أو باتخاذ ما ي هلك هذه الجرذان إما مبيدات أو قطط تأكلها أو ما أشبه ذلك أو مصايد قال 

فد والوفد من عبد القيس ألشج عبد من الو  "ألشج عبد القيس -صلى هللا عليه وسلم-نبي هللا 
إن فيك لخصلتين يحبهما هللا الحلم واألناة إن فيك لخصلتين يحبهما هللا الحلم »"القيس 
ويقابلهما ما يبغضه هللا والعجلة طيش والحمق سوء الخلق يحبهما هللا والحلم واألناة هو  "«واألناة

مجبول عليهما كما جاء ذاك في بعض طرق الحديث بعض الناس ي جبل على هذه األخالق التي 
يحبها هللا وبعض الناس يجبل على ضدها وهذه أمور ليست بأمور المخلوق والمدح والذم إنما 

فات االختيارية ال بالصفات اإلجبارية الصفات االختيارية التي يستطيع اإلنسان أن يكون بالص
يفعلها وأن يتركها أما الصفات اإلجبارية فإنها ليست بمناط للمدح والذم لكن هذه األخالق التي 

ن ج   ن نفسه عليها بل اإلنسان على ضدها فإنه بإمكانه أن يتخلق بها ويمرِّّ منها الحلم واألناة وا 
بالتدريج الحلم بالتحلم الحلم بالتحلم يستطيع أن يقصر نفسه على ذلك لكن إن استرسل مع 
العجلة وسوء الخلق والغضب إن استرسل ولم يعالج نفسه استمر على ذلك فهو مذموم ألنه جبل 
على خلق يبغضه هللا وبإمكانه أن يتخلق بغيره أما لو كان جبل على شيء ال يستطيع التخلص 

ى وابن حدثنا محمد بن المثن  "بذل السبب فإن هذا ليس بمناط للذم ثم قال رحمه هللا منه ولو 
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 4 (005) كتاب اإلميان-صحيح مسلم

واسمه محمد وأبوه  "حدثنا ابن أبي عدي"حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قاال  "بشار قاال
عامة  "عن سعيد عن قتادة"إبراهيم بن أبي عدي  قال "سعيد بن أبي ع روبة عن قتادة بن دِّ

غير واحد لقي ذاك الوفد إذا كان غير واحد معناه أنهم جمع  "د لقي ذاك الوفدحدثني غير واح
ن كانوا من  إذا كانوا من الصحابة فال كالم ألن الصحابة كلهم عدول وال تضر جهالتهم وا 

 -عليه الصالة والسالم-وجاؤوا في وقته وقابلوه التابعين ما يمكن أن يكونوا لقوا ذلك الوفد 
ن فهم صحابة لكن لو افترضنا أن ذلك الوفد جاء مرة أخرى في عصر في ويكون من التابعي

-عهد أبي بكر وقلنا أن هذا الجمع هؤالء الذين لقوا غير واحد لقوا ذلك الوفد الذين جاؤوا بعده 
وترجح أنهم من التابعين هم غير واحد من أهل العلم من يقول هم  -عليه الصالة والسالم

ذا كان عن مجاهيل ومنهم من يرى أنهم ممن تقادم به العهد في ترك مجاهيل والخبر ال يقبل إ
د في الحديث أنهم صحابة ألن الطبقة وهم جمع يجبر بعضهم بعًض  ا في قبل الخبر لكن المؤكَّ

حدثني غير واحد لقي ذلك ذاك الوفد وذكر أبا " -عليه الصالة والسالم-الوفد قدم في عهده 
في قصة البخاري رحمه هللا واختبار أهل بغداد له بقلب األحاديث مائة  "نضرة عن أبي سعيد

حديث التي يرويها ابن عدي عن عدة من شيوخه عن عدة من شيوخه ضّعفها بعضهم ضّعف 
القصة واشتهر هذا القول بتضعيفها ألن ابن عدي يرويها عن مجاهيل ومن ق بِّلها وصححها قال 

يمكن أن يروي عن شيوخه إال شيء يثبت عنهم وهم جمع إن ابن عدي يرويها عن شيوخه وال 
أتى  "قال حدثني غير واحد"يجبر بعضهم بعًضا فتصحح القصة من أجل هذا كما عندنا عن 

أبو نضرة هو المنذر بن مالك ابن مالك بن ق ط ع ة ابن ق ط ع ة  "لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة"لقي 
ّي  بضم القاف وفتح الطاء والعين هكذا ضبطه المحققون المحررون والنسبة إلى ذلك ق ط عِّ

ة  وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما "وضبطه النووي قِّْطع ة ابن قِّْطع 
لي ة غير أن فيه  -صلى هللا عليه وسلم-قدموا على رسول هللا  وتذيفون »بمثل حديث ابن ع 

على  "تذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء"وهي بمعنى تقذفون وتلقون وترمون  "«وتذيفون 
فرق يسير بين الروايتين تذيفون فيه من القطيعاء أو  "ولم يقل سعيد أو قال من التمر"ما تقدم 

التمر والماء وهناك قال تقذفون فيه من القطيعاء قال سعيد أو قال من التمر ولم يقل هنا قال ولم 
مسلم وتحريه في إثبات األلفاظ كما سمعها من الرواة أو قال يقل قال سعيد وهذا من دقة اإلمام 

ار البصري قال حدثنا أبو عاصم"من التمر قال  وهو النبيل واسمه الضحاك  "حدثني محمد بن بك 
وهذه حاء  "ح وحدثني محمد بن رافع"عبد الملك بن عبد العزيز  "عن ابن جريج"بن م خلد 

ا وهي قليلة في صحيح اإلمام مسلم بهذا المعنى كثيرً التحويل من إسناد إلى آخر ويستعملها 
يذكرها في نقطة ا البخاري واستعمالها فيه قد يختلف عن استعمالها في صحيح مسلم ألن مسلمً 

 -عليه الصالة والسالم-االلتقاء بين اإلسنادين أو األسانيد والبخاري قد يستعملها بعد ذكره 
ح وحدثني محمد بن رافع واللفظ " ال تفيد االختصار في اإلسناد ألنه ذكر اإلسناد كامالً  وحينئذ  
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ح وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا "وانتبهوا لهذا اإلسناد  "له
 "أخبره وحسن ا أخبرهما أن أبا سعيد الخْدري  ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة  أخبره

حتى أنه أخطأ فيه كثير من الشّراح وأشكل على  وهذا اإلسناد من أعقد األسانيد وأشدها إشكاالً 
قال ح وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد "بعض الحّفاظ ننظر في اإلسناد سويًّا 

قال أخبرني  عبد الملك بن عبد العزيزقال أخبرنا ابن جريج "وهو ابن همام الصنعاني  "الرزاق
 أن أبا نضرة أخبره وحسن ا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره"أبو ق ز عة سويد بن حجير الباهلي 

 واضح اإلسناد؟ "أن وفد عبد القيس
 طالب: ................

دري أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو ق ز عة أن أبا نضرة أخبره وحسًنا أخبرهما أن أبا سعيد الخ
 أخبره.

 الب: ................ط

أن أبا نضرة أن أبا نضرته أن أبا نضرة أخبره وحسًنا يعني وأخبر حسًنا منصوبة منصوبة الزم 
 ريج هو الراوي المتأخر يروي عن أبي قزعة وأبوتقّدر تقّدر ناصب ال بد من تقدير ناصب ابن ج  

قزعة يروي عن أبي نضرة وحسن وهو ابن مسلم ابن يّناق والذي أوقع الكثير في الخطأ في هذا 
ا حسن بن ال يمكن تفسيره إلى أن الحسن البصري إطالقً اإلسناد ظنهم أن الحسن هو البصري 

أبي نضرة فأبو نضرة أخبر أبا قزعة وأخبر  مسلم بن بّناق هو زميل ألبي قز عة في الرواية عن
خبره أن أن أبا سعيد الخدري أحسًنا وأخبر حسًنا ثم قال أخبرهما للتأكيد للتأكيد أنه أخبر االثنين 

الحديث من رواية أبي سعيد والراوي عنه أبو نضرة وأبو نضرة يروي عنه أبو  وفد عبد القيس
اآلن أبو قزعة وحسن بن مسلم بن يّناق شريكان  ..اقزعة والحسن بن مسلم بن يّناق ويروي عنهم

ا عن أبي سعيد أن أبا سعيد في روايته عن أبي نضرة ألن أبا نضرة أخبر أبا قزعة وأخبر حسنً 
ي قالوا يا نب -ه وسلمصلى هللا علي-أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي نبي هللا "الخدري أخبره 

ره لك مما تك اك يعني جعلنا وقاية لك مما تكره جعلنا هللا وقايةجعلنا هللا فد "هللا جعلنا هللا فداك
الذي  "«ال تشربوا في النقير»فقال "ماذا يصلح لنا من األشربة؟  "ماذا يصلح لنا من األشربة"

تدري ما النقير؟ قال "هو الجذع المنقور  الجذع ينقر  نعم،»قالوا يا نبي هللا جعلنا هللا فداءك أو 
عليكم  «وكىوال في الحنتمة وعليكم بالم  » أي ال تشربوا في الدباء "«الدباءوال في  وسطه

 وش هو الموكى؟ يفرق بين البارد والحار؟ «وعليكم بالموكى»تعرفون الموكى؟  بالموكى
 طالب: ................

 وش هو؟
 طالب: ................

 الموكى مستعمل في هذه األيام.المربوط الوكاء الذي يربط الحبل الذي يربط به لكن اسم 
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 6 (005) تاب اإلميانك-صحيح مسلم

 طالب: ................

 هو القربة نعم صحيح..
 طالب: ................

 الموكى..
 طالب: ................

 إيه أنت على الجادة حنا نشوف الشباب الحين يعرفون الموكى شيء ثاني.
 طالب: ................

ى هو الوعاء من األدم سقاء يشبه القربة يوكى يعني الموك ،يعرفون الموكى ال، ما هو هو المراد
يربط اعرف وكاءها في اللقطة اعرف وكاءها يعني الحبل الذي تربط به وعليكم بالموكى وعرفنا 
أن السبب في نهيهم عن األوعية الصلبة وتوجيههم إلى األوعية من األدم ألن الوعاء الصلب 

ن األدم أو البالستيك  الرقيق إذا تغير انتفخ عرف يتغير ما فيه وال يشعر به فيشرب والوعاء م
أنه تغير ثم بعد ذلك ن سخ يعني اشربوا فيما شئتم من األوعية سواء كانت صلبة أو رقيقة غير أال 

سحاق بن إبراهيم جميع  حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب "ا قال رحمه هللا تشربوا مسكرً   اوا 
عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن "عن زكريا بن  "يععن وكيع قال أبو بكر حدثنا وك

إسحاق ال يكاد يقول في حديثه إال أخبرنا ما يقول حدثنا  "..عبد هللا بن صيفي عن ابن معبد
سحاق بن إبراهيم  ولذا نبه على رفيقه وأنا قال حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وا 

ذا جمع مجموعة من الرواة وعطف بعضهم على ا عن وكيع قال أبو بكر حدثجميعً  نا وكيع وا 
ا ما يقول حدثنا ا منهم دليل على أن اللفظ له دليل على أن اللفظ له وكثيرً بعض ثم أفرد واحدً 

فالن وفالن واللفظ لفالن لكن إذا عاد واحد وترك البقية فيستدل به على أن اللفظ له قال أبو بكر 
قال حدثني يحيى بن عبد هللا بن صيفي عن أبي معبد وهذا  حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق

ال عالقة له بقصة وفد عبد القيس ألن هذا في بعث معاذ إلى اليمن النووي ذكر من فوائد  ..غير
حديث وفد عبد القيس وقصة وفد عبد القيس قال فيه وفادة الرؤساء واألشراف إلى األئمة عند 

حاجة أو نابتهم نائبة فيبعثون من علية القوم بينهم من  مثالً األمور المهمة يعني طرأ ألهل بلد 
يقابل اإلمام األعظم أو الوالي أو الحاكم فيشرحون له حاجتهم فيحل إشكالهم وفيه تقديم االعتذار 

ار م ضر وأنهم ال بين يدي المسألة ذكروا المسافة الطويلة بينهم وبينه والحاجز بينهما من كفّ 
لى المدينة إال في شهر حرام يخافون من قطاع الطريق فهذه فهذا اعتذار يستطيعون أن يأتوا إ

عن كونهم ال يجيئون إال في هذا الوقت ويتأخرون في المجيء وفيه تقديم االعتذار بين يدي 
المسألة وفي بيان مهمات اإلسالم وأركانه أمرهم بأربع ومنها الشهادتان والصالة والزكاة والخمس 

ال قد ف رض الصوم قطعً وترك بعضها إما لك ا والحج قد ف رض وفيه بيان ونهم ال يستطيعون وا 
والحج وقد قدمنا أنه لم يكن ف رض وفيه استعانة العالِّم في تفهيم  ..مهمات اإلسالم وأركان
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الحاضرين وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه كما صنع ابن 
ة نصر بن عمران الضبعي أن يترجم بين يديه وقد يستدل به على أنه عباس حينما أمر أبا جمر 

ي كتفى أو يكفي الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد وأن الفتوى والخبر تختلف عن الشهاة التي 
ال بد فيها من اثنين القتصار ابن عباس على مترجم واحد وفيه استحباب قول الرجل لزواره 

استعمل هذه الكلمة في مناسبات  -عليه الصالة والسالم-وه النبي ا ونحوالقادمين عليه مرحبً 
ا مرحبً »وقال وقالها ألفراد وقالها لجماعات قالها لفاطمة وقالها ألم هانئ بنت أبي طالب قال 

في وفد عبد القيس  «ا بالقوم غير خزايا وال ندامىمرحبً »وقال  «ا بأم هانئمرحبً »وقال  «بابنتي
إن فيك لخصلتين يحبهما »ا وفيه جواز الثناء على اإلنسان في وجهه ا وبسطً والثناء عليهم إيناسً 

وجاء النهي عن عن الثناء في الوجه وجاء األمر بحثو التراب في وجوه المداحين وجاء  «هللا
الثناء على عمر والثناء على عثمان  -عليه الصالة والسالم-الثناء على أبي بكر مواجهة منه 

الثناء على بعض الجماعات وبعض القبائل والسبب في ذلك أن الحكم يدور والثناء على علي و 
مع المصلحة والمفسدة بعض الناس ي ثنى عليه في وجهه وال يتأثر ويقول هذه من نعم هللا جل 
ر وعال ويحمد هللا ويشكره على ذلك وبعض الناس إذا مدح وأثني عليه في وجهه ترفع وتكبّ 

ا من الفوائد وفيه أيًض هم هذا الذي ال يجوز مدحه وال الثناء عليه وتغطرس وازدرى الناس واحتقر 
أنه ال عتبى على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم أوضح لي الجواب يعني إذا ما فهم ما فيه 
بأس أن يقول أعد أنا ما فهمت لكن بأدب بأدب وأسلوب مناسب وفيه أنه ال بأس بقول رمضان 

قل شهر رمضان فدل على جواز ذلك وأنه ال وجه لمن كرهه وفيه ولم ي «صوم رمضان»قال 
ن »جواز مراجعة العالم على سبيل االسترشاد واالعتذار قال قالوا إن أرضنا كثيرة الجرذان قال  وا 

اعتذروا وجهتنا إلى أسقية األدم واألدم تأكلها الجرذان وأرضنا كثيرة الجرذان  «أكلتها الجرذان
ن أكلتها »كالم وتفخيمه ليعظم وقعه في النفس ليعظم وقعه في النفس اعتذار وفيه تأكيد ال وا 

ن أكلتها الجرذان ن أكلتها الجرذان وا  ا للتأكيد وفيه جواز قول اإلنسان كررها ثالثً  «الجرذان وا 
لمسلم جعلني هللا فداءك جعلني هللا فداءك ثم بعد هذا ذكر قصة بعث معاذ إلى اليمن فقال حدثنا 

سحاق بن إبراهيم جميعً أبو بكر بن  ا عن وكيع بن الجراح قال أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب وا 
حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حديثني يحيى بن عبد هللا بن صيفي عن أبي معبد واسمه 

هذه قصة بعث معاذ إلى اليمن يرويها  "عن ابن عباس عن معاذ بن جبل"نافذ مولى ابن عباس 
ا وهو معاذ عن ابن عباس عن معاذ فالقصة هنا من مسند معاذ وسيأتي ابن عباس عن صاحبه

قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن "ا عن معاذ بن جبل أن ابن عباس قال عن عباس أن معاذً 
أن معاذا فهو في اإلسناد األول يروي  مأننهنا السند المعنعن ثم أردفه بالسند ال "عباس أن معاذ ا

متصلة باالتفاق وفي السياق الثاني يذكر القصة من تلقاء نفسه ال  القصة عن صاحبها فهي
يرويها عن صاحبها فإما أن يكون حضرها أو يكون نقلها عن صاحبها وأسقطه فيكون من 
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مراسيل الصحابة فيكون من مراسيل الصحابة وهي مقبولة محكوم لها باالتصال بإجماع أهل 
ن قال أبو إسحاق اإلسفراييني أ نها منقطعة يعني مراسيل الصحابة وأما الفرق بين الحديث وا 

والمعنعن فالجمهور على أن عن على أن حكمها حكم عن )أن( حكمها حكم عن  مأننالسند ال
محمولة على االتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه 

وربما قال أبو بكر قي والمعاصرة كما تعلمون وال يعرف الراوي بالتدليس على خالف في مسألة الل
-فالقصة من مسند ابن عباس قال بعثني رسول هللا  "اقال وكيع عن ابن عباس أن معاذ  "ربما 

عليه الصالة -أن معاًذا قال فرق بين أن يقول ابن عباس أن النبي  -صلى هللا عليه وسلم
ا قال.. دل على أن ابن عباس سمع بعث معاًذا إلى اليمن إلى آخره لكن أن معاذً  -والسالم

ن صّدر الرواية بـ)أن( ألنه أن معاذً  ا قال وقد سمع منه بالقول وال يحكي القصة من صاحبها وا 
نما يرويها عن صاحبها بقوله له أو بروايته عنه فيما إذا قال عن فالن  القصة من تلقاء نفسه وا 

ا من أهل الكتاب إنك تأتي قوم  »قال  -صلى هللا عليه وسلم-قال بعثني رسول هللا " عن معاذ
 ."«ال إله إال هللان فادعهم إال شهادة أ

 كم باقي؟
 طالب: ................

طّيب.. نريد شيء من التفصيل في الفرق بين المأنن والمعنعن ألن ابن الصالح نسب إلى اإلمام 
أنهما يحكمان على المأنن بأنه منقطع وليس كالمعنعن ألنهما حكما على أحمد ويعقوب بن شيبة 

قصة يرويها محمد بن الحنفية عن عمار قالوا متصل عن عمار متصل ألنه يرويه عن صاحبها 
قالوا منقطع  -صلى هللا عليه وسلم-ا مر به النبي والسياق الثاني عن محمد بن الحنفية أن عمارً 

ثل )عن( من خالل هذه القصة يعني فرق بين أن تروي قصة عن فدل على أن )أن( ليست م
صاحبها وأن تروي قصة لم تشهدها ال عن صاحبها تحكيها من تلقاء نفسك لكن لو كان الراوي 

وحاضر هل نقول أن السبب   -عليه الصالة والسالم-ا مر به النبي شهد القصة وقال أن عمارً 
لشخص قصة عن صاحبها فهي متصلة ولو لم يشهدها التعبير بـ)أن(؟ ال، فرق بين أن يروي ا

أو يروي قصة شهدها ويصّورها من تلقاء نفسه فهي متصلة كذلك سواء قال )عن( أو )أن( لكن 
وصف  "«ا من أهل الكتابإنك تأتي قوم  »"إذا قال )أن( وحكى قصة لم يشهدها هذه منقطعة 

-ومات النبي  -ى هللا عليه وسلمصل-لهم وصف له القوم كان بعث معاذ في آخر حياة النبي 
ا ومعاذ في اليمن ما أدركه وذ كر في بعض الروايات مما ال يثبت أن معاذً  -عليه الصالة والسالم

موجود فسجد له وقال إن اليهود والنصارى تسجد  -عليه الصالة والسالم-جاء من اليمن والنبي 
القصة لكن  «إنما السجود هلل جل وعال»وقال  -عليه الصالة والسالم-ألحبارها فنهاه النبي 

ا مات قبل أن يقدم معاذ من اليمن إنك تأتي قومً  -عليه الصالة والسالم-رجح أنه أن النبي الم  
من أهل الكتاب وصفهم له لماذا؟ ليهتم ويستعد فرق بين أن تحاجج وتجادل من عنده شيء من 
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ا عنده علم قلبه خالي فإذا ألقيت عليه العلم وبين أن تحاج وتجادل من ال علم له ألبتة اللي م
 "«ال إله إال هللان فادعهم إلى شهادة أ»"الكالم يتمكن بسرعة بخالف من عنده شيء ينازعك به 

أهم شيء التوحيد ألنه  «ال إله إال هللان فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أ»في بعض الروايات 
 ژ ۆ ۆ ۇ    ۇ ژلشرك يحبط العمل ال يصح أي عمل قبل التوحيد وقبل اإليمان مع ا

ال إله إال هللا وأني رسول ن إلى شهادة أ»"واإليمان شرط لقبول أي عمل من األعمال   ٦٥الزمر: 
يعني ما تقبل الصالة  "«هللا فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افترض عليهم خمس صلوات

حتى يؤمِّن ألن اإليمان شرط في قبول األعمال واستدل به من يقول أن الكفار غير مخاط بين 
يقول:  -عليه الصالة والسالم-بفروع الشريعة حتى يؤمنوا فإذا آمنوا خوطبوا بالفروع ألن النبي 

فإن هم »وم من قوله ما أطاعوا لذلك فال تعلمهم هل المفه «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم»
أو ألنه ال يصح  ألنه ال يطلب منهم أصالً  ؟أنه إن لم يطيعوا فال تعلمهم «أطاعوا لذلك فأعلمهم

ال يصح وأما كونهم يخاطبون به فاألدلة المتكاثرة تدل على أن الكفار مخاطبون بفروع  ؟لو فعلوه
 جض مص حص  مس خس  حس   جس مخ حخ     جخ مح  جح مج ژالشريعة وأنه يزاد في عذابهم من من جراء تركها 

فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افترض »"ا فذكروا فروعً   ٤٤ - ٤٢المدثر:  ژ مض خض حض
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افترض عليهم 

يعني هل الصالة شرط في قبول الزكاة؟ يعني  "«صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم
اإلنسان ما يؤمر بالزكاة؟ يعني أنت وجدت شخص واقف عند باب المسجد والصالة تقام بم 
تأمره؟ بالصالة هل يلزم من ذلك أن تقول آمره بالوضوء قبل فإذا توضأ أمرته بالصالة؟! الوضوء 

ن تأمره بالصالة وبالد المسلمين هل تقول شرط لكنك تأمره بما ظهر من حاله إذا أجاب للشهادتي
المطالبة بالجميع  ؟أنا ما آمر هذا بالصالة حتى يطيع آمره بالشهادتين ثم بعد ذلك آمره بالصالة

حتى يتوضأ؟! نطالبه  ؟والمؤاخذة على الجميع يعني هل نقول الذي ال يتوضأ ال يطالب بالصالة
فأعلمهم أن هللا »ل عليه الحول ونطالبه بالصوم بالصالة ونطالبه بالزكاة إذا كان له مال وحا
وبه يستدل على عدم وجوب ما عدا الصلوات  «افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

الخمس كالوتر وصالة العيد وغيرها من الصلوات التي أوجبها بعض أهل العلم وليس المجال 
ول أنه ال واجب إال الصلوات مجال بحث أحكام هذه المسائل لكن هذا مما استدل به من يق

افترض  «في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة»الخمس 
وفي هذا دليل  «صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»أوجب وأكد صدقة والمراد بها الزكاة 

ا ما نص على الثمانية على أنه يجوز صرف الزكاة في مصرف واحد من المصارف الثمانية وهن
ما قال فقرائهم ومساكينهم وكذا وكذا على صنف واحد يجوز أن تصرف في صنف واحد وفي 

نما تصرف في  «فترد في فقرائهم»قوله  استدل به من يقول أنه ال يجوز نقل الزكاة عن البلد وا 
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اء البلد نفسه أو في فقراء البلد وهذا معروف عند الحنابلة والشافعية لكن هل المراد بفقرائهم فقر 
فإن هم أطاعوا لذلك »"ا؟ وبه يستدل من يقول بجواز نقل الزكاة عن البلد فقراء المسلمين عمومً 

كرائم منصوب على التحذير والتخويف كرائم األموال هي  "«وكرائم  أموالهم»"تحذير  "«فإياك
وجمال صورة ووفرة النفائس جمع كريمة التي تجمع الكمال الممكن في جنسها من غزارة لبن 

فال  «فإياك وكرائم أموالهم»صوف كثرة لحم أو ما أشبه ذلك التي هي أغلى عند قومها وأنفس 
يجوز للساعي أن يأخذ ما يضر بالمتصدق كما أنه ال يجوز له أن يأخذ ما ال ينفع الفقير 

إذا أخذت كرائم ألن هذا ظلم  «واتق دعوة المظلوم»ة الغني مدفوعة فمصلحة الفقير معتبرة ومضرَّ 
يعني أنها مستجابة  «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب»األموال ظلم لألغنياء 

حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق "قال أنها مستجابة 
عن زكريا "بن مخلد  "عن الضحاك"وهو النبيل  "ح وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم
ابن  نـع"اسمه نافذ على ما تقدم  "عن أبي معبد بن إسحاق عن يحيى بن عبد هللا بن صيفي

إنك ستأتي قوما أهل »بعث معاذ ا إلى اليمن فقال  -صلى هللا عليه وسلم-عباس أن النبي 
طام وبس "قال حدثنا أمية بن بسطام العيشيء بمثل حديث وكيع السابق"إلى آخره  "«كتاب

وح وهو "بكسر الباء وهو اسم أعجمي ال ينصرف العيشي  قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ر 
ابن قاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد هللا بن صيفي عن أبي معبد وقد تقدم عن 

 .."-صلى هللا عليه وسلم-ابن عباس أن رسول هللا 
 نكمل بعد األذان شوي بس بعد األذان.

وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني سكن مكة وذكروا  "حدثنا ابن أبي عمر"قال رحمه هللا 
في ترجمته أنه حج سبعين حجة ماشًيا وأصله من عدن وسكن مكة حج سبعين حجة ماشًيا يعني 

حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن "ا هذا سهل قال من عدن بعيد وأما حجه من مكة ماشيً 
اإلمام ويقال قد يسمى عبد الحميد  "سري قال حدثنا زكريا بن إسحاق ح وحدثنا عبد بن حميدال

بن  عن زكريا"بن مخلد  "عن الضحاك"النبيل  "قال حدثنا أبو عاصم"صاحب المسند المشهور 
صلى هللا -إسحاق عن يحيى بن عبد هللا بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي 

بعث معاذ ا إلى اليمن  -صلى هللا عليه وسلم-معاذ ا إلى اليمن أن النبي بعث  -عليه وسلم
هنا تختلف الصيغة ما فيها قال منسوبة إلى معاذ وال فيها عن معاذ فهي  "«إنك ستأتي»فقال 

حدثنا "ثم قال  "مثل حديث وكيع"يعني أهل كتاب  "«اإنك ستأتي قوم  »"من مسند ابن عباس 
وبسطام اسم أعجمي غير مصروف وهكذا نص عليه صاحب الصحاح  "أمية بن بسطام العيشي

قال حدثنا يزيد بن زريع قال "وغيره وو جد في المعرب للجواليقي أنه مصروف ولكن األول أصح 
ألنه في األصل ال يوجد في الرواية نسبته فإذا  ؟لماذا يقول وهو "وهو ابن القاسم حدثنا روح

والبخاري له طريقة في هذا  ،ربما قال يعني وربما قال يعنيأضيفت من قِّب ل المؤلف قال وهو و 
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ومسلم له طريقة كثير ما يقول البخاري هو فالن ومسلم كثيًرا ما يقول يعني ابن فالن وهما سواء 
عن إسماعيل بن أمية عن "هذا الغالب لكن قد يقول البخاري يعني وقد يقول مسلم وهو كما هنا 

صلى هللا عليه -أبي معبد عن ابن عباس أن رسول هللا  يحيى بن عبد هللا بن صيفي عن
ا إلى اليمن قال إنك تقدم لما بعث معاذ  " -صلى هللا عليه وسلم-أو أن رسول هللا  قال "-وسلم

عبادة هللا والمراد بعبادة هللا  "على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة هللا
يوحدون   ٥٦الذاريات:  ژ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ الً الخضوع والتذلل له بالتوحيد أو 

فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة هللا عز وجل « »ال إله إال هللان إلى شهادة أ»"يفسر ذلك قوله 
الروايات األخرى السابقة تبين أن  "«فإذا عرفوا هللا فأخبرهم أن هللا فرض عليهم خمس صلوات

يعني اعترفوا  عرفواا رسول هللا فأخبرهم إال هللا وأن محمدً ال إله ن المراد بعبادة هللا شهادة أ
وهي  «"فأخبرهم أن هللا فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم"» وأذعنواوشهدوا وانقادوا 

الصلوات المعروفة صالة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه الصلوات الخمس في 
أن هللا قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فت رد على فإذا فعلوا فأخبرهم »"اليوم والليلة 

انقادوا إلى الشهادتين فادعهم إلى  "«فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم
رض عليهم صدقة كما تقدم تفافأعلمهم أن هللا قد »"الصالة إذا انقادوا إليها فادعهم إلى الزكاة 

على ما تقدم نفائس األموال ال يجوز  "«فقرائهم وتوق كرائم أموالهمتؤخذ من أغنيائهم فترد إلى 
آل  ژ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژأخذها من قبل المسلم إال إذا بذلها الغني من تلقاء نفسه 

ولكل له من خطاب الشرع ما يخصه الساعي الذي يجبي الزكاة بأمر اإلمام ما هو   ٩٢عمران: 
من تلقاء نفسه إنما بتعيين اإلمام ألننا نشوف بعض الشباب من تلقاء نفسه يقف في أبواب 
المساجد ويجمع الزكوات ويأخذ منها نصيب العامل وقد يتصرف بعض من يقوم على شؤون 

كيل بعض الشباب لجمع الزكوات ثم بعد ذلك يعطيهم نصيب العامل بعض الفقراء والمساكين بتو 
عليها هذا ال يكون إال بأمر اإلمام هو الذي يبعث السعاة هو الذي يبعث السعاة لجباية الزكاة 
واال كان دخل طيب ما فيه إشكال يجمع الزكوات عند باب المسجد ويأخذ نصيبه ويأخذ منه 

ن من قبل اإلمام وفرغ لذلك وكلف يّ مشي هذا ما يصير إال إذا ع  عشرة بالمائة أو أكثر أو أقل وي
وتمامه  «فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتق كرائم أموالهم»بالسفر من أجلها له نصيب العامل عليها 

 كما تقدم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب.
 وصحبه أجمعين.وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

 
 
 


